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Netwerken formele- en informele zorg - AGORA 
 
 
Organisatie info 
AGORA-beroepsvereniging https://www.agora-beroepsvereniging.nl 

 
AGORA is de landelijke beroepsvereniging voor coördinatoren in Zorg en 
Welzijn met de ambitie om er voor alle coördinatoren vrijwilligerswerk te 
zijn. 
 
Visie AGORA 
Vrijwilligerswerk is in onze samenleving niet weg te denken. Vrijwilligers 
worden vaak de smeerolie van een organisatie genoemd. Wat vaak echter 
vergeten wordt is dat de coördinatie van vrijwilligers een vak apart is. Het 
organiseren van mensen met heel diverse achtergronden, het werven, het 
binden, het enthousiasmeren, het ervoor zorgen dat de continuïteit 
gewaarborgd is, het ‘veilig’ inzetten van vrijwilligers, het bewaken van 
grenzen tussen vrijwilligerswerk en professionele inzet, zijn allemaal taken 
die op het bord van een coördinator liggen.    
AGORA pleit voor het serieus nemen van het coördinatorschap als beroep. 
Alleen daarmee kan het potentieel aan vrijwilligers optimaal worden 
ingezet en gewaarborgd. Een goede ondersteuning van de professionele 
coördinator die zich dikwijls als eenling staande moet houden binnen 
organisaties waar vaak prioriteiten anders liggen, is noodzakelijk. AGORA 
kan hier een belangrijke rol in vervullen. 
 
Missie 
AGORA heeft als missie alle coördinatoren vrijwilligerswerk – waar ook 
werkzaam - als beroepsvereniging een organisatorisch verband te bieden 
en hen te vertegenwoordigen.  
De vereniging zet zich in voor individuele en collectieve 
belangenbehartiging van beroepsbeoefenaren. 
AGORA  ziet het als haar taak om coördinatoren vrijwilligerswerk: 

1. Inhoudelijke ondersteuning te bieden door kennisuitwisseling over 
het vak en trends/ ontwikkelingen op het gebied van 
vrijwilligerswerk te signaleren en te initiëren. 

2. Arbeidsvoorwaardelijke ondersteuning te bieden door de kwaliteit 
van het beroep en de belangen van de beroepsgroep te bewaken, 
c.q. te behartigen. AGORA vervult een adviserende rol richting 
politiek, beleidsmakers en overige relaties in het veld en zoekt naar 
relevante samenwerkingsverbanden. 

 
Data 
AGORA heeft ruim 240 leden (augustus 2018) bij ongeveer 180 
organisaties in het land. De werksoorten waarbinnen op dit moment de 
leden van AGORA werkzaam zijn:  
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1. sociaal maatschappelijk dienstverlening 
2. ziekenhuis 
3. ouderenzorg 
4. geestelijke gezondheidszorg 
5. gehandicaptenzorg 
6. revalidatie 
7. kunst en cultuur 
8. verstandelijk gehandicapten zorg 

AGORA vertegenwoordigd daarmee ruim 72.000 vrijwilligers. 
 
 
Info Gepke Keizer Reiffers  
In de dagelijks praktijk help ik mensen met een zorgzaam hart die uit 
balans zijn geraakt, door allerlei veranderingen en vernieuwingen 
waardoor veel moet worden gepresteerd in weinig tijd.  
Ik bied hen puzzelstukken aan, in de vorm van praktische handvatten, 
tips en trucs.  
Dit maakt hen sterker, zelfbewuster en deskundiger, zodat zij weer in 
balans komen en met meer plezier, motivatie en begrenzing hun werk 
kunnen blijven doen. 
Woorden die op mij van toepassing zijn: doener, netwerken, passie, 
creativiteit, zorgvuldigheid en gedrevenheid. 
 
 
Droom van Gepke m.b.t. haar bestuurswerk en de netwerken 
Sinds april 2017 ben ik algemeen bestuurslid bij AGORA-beroepsverening. 
Binnen het bestuur ligt mijn focus op de verbinding tussen de leden en het 
bestuur. De leden sterker laten worden. Mijn slogan: ‘de kracht van de 
verbinding’. 
Als verbinder, initiator en een denkende doener heb ik voor de 
contactpersonen AGORA een luisterend oor. Ik verbind, ondersteun en 
beweeg met ze mee in de vorm van een soort ‘Google Maps’. Goede 
communicatie verbindt, zorgt voor vertrouwen, veiligheid en het geeft 
wederzijdse inspiratie. 
Mijn wens is dat er op deze basis verbindingen tot stand komen, waardoor 
er bruggen kunnen worden gebouwd, om elkaar te kunnen versterken. 
De kracht van verbinding zorgt ervoor dat je niet langer op je eiland 
vertoeft. Je deelt met elkaar, je durft te vragen, waardoor er een 
verbinding ontstaat. Het verrijkt je en je wordt er sterker van. 
Leren van elkaar en het daar waar mogelijk toepassen. 
Vragen durven te stellen, elkaar van adviezen en ideeën te durven 
voorzien. 
 
Met als doel een actieve, krachtige en betrokken Beroepsvereniging 
Coördinatoren Vrijwilligerswerk. De coördinatoren ondersteunen bij hun 
zichtbaarheid en dat zij allen voor ‘het vak’ kunnen gaan staan. Ik 
inspireer anderen graag tot deze beweging. 
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De leden van AGORA hebben eerder via een enquête aangegeven dat zij 
graag bij AGORA aankloppen voor onderstaande punten.  
Leden willen:  

• Ondersteuning: vakinhoudelijk, wet- en regelgeving en vragen 
• Zichtbaarheid vak 
• Netwerk (dichterbij) 
• Deskundigheid bevordering 
• Belangenbehartiging 
• Trends en ontwikkelingen. 

 
In de enquête worden ook een aantal verbeterpunten genoemd. 
Wat opvalt is dat er gedacht wordt in ‘WIJ-de leden’ en ‘ZIJ-AGORA het 
bestuur’. Het is essentieel dat leden en bestuur gaan denken in ‘WIJ 
AGORA’. 
Daarnaast is het de wens van de leden om ook regionaal en lokaal te 
netwerken! 
 
Daarom is besloten om vanuit AGORA bestaande netwerken te 
ondersteunen en eventueel nieuwe netwerken te vormen zodat er sprake 
is van: 

1. Netwerk dicht(er)bij 
2. Meer verbinding bestuur en leden. 

 
Mijn rol is om de netwerken waar mogelijk te faciliteren. Dit doe ik door 
de leden met de start van nieuwe netwerken op weg te helpen en de 
bestaande netwerken te ondersteunen. Wij willen ook graag middels de 
netwerken de verbinding met de leden verstevigen (‘WIJ AGORA’) en nog 
meer gevoel hebben bij wat leeft op de werkvloer. Dit doen we door in 
ieder netwerk een lid van AGORA te vragen om contactpersoon / 
ambassadeur te zijn. Deze contactpersonen dragen bij, vanuit de passie 
voor het vak, voor vrijwilligerswerk en de mensen voor wie we werken, 
aan minder afstand en een betere verbinding tussen de leden en het 
bestuur van AGORA. 
 
 
Welke faciliteiten zijn er? 
De leden van AGORA hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een 
netwerk dicht(er)bij. Ter stimulering en ondersteuning bieden we daarvoor 
het onderstaande aan de leden: 
• Landelijke begeleide Intervisie bijeenkomsten   
• Een workshop (voor de eerste vijf nieuwe netwerken) om samen helder 

te krijgen wat  jullie unieke bijdrage is aan de regio: de missie van 
jullie netwerk!   
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• Een stimuleringsbudget van € 600 (voor de eerste vijf aanvragen, zie 
voorwaarden)   

• Gepke Keizer Reiffers als sparringpartner die je met raad en daad 
bijstaat   

 
• Daarnaast worden vanuit het project Vrijwillig Dichtbij in 2018 tien 

workshops aangeboden. Deze workshops staan in het teken van het 
project Vrijwillig Dichtbij. Het project en de opgehaalde resultaten 
vanuit het project worden toegelicht en vervolgens vindt er 
inhoudelijke verdieping plaats op de rode draden en resultaten van het 
project Vrijwillig Dichtbij van AGORA.   

 
 
Toelichting Project Vrijwillig Dichtbij 
Het project Vrijwillig Dichtbij is een landelijk project waaraan 14 
organisaties deelnemen. Het project wordt gefinancierd door VWS en de 
landelijke coördinatie wordt uitgevoerd door het NOV. 
Het project Vrijwillig Dichtbij wil: 

o lokaal samenwerken bevorderen en  
o de samenwerking tussen formele zorg en informele zorg 

bevorderen. 
 

Binnen het project heeft AGORA-Beroepsvereniging als doel om te 
inspireren en kennis te delen. Dat doen we door goede voorbeelden op te 
halen in het land, te beschrijven, van tools te voorzien en breed te 
verspreiden.  
 
 
Rode draad & voorzichtige conclusie vanuit het project Vrijwillig 
Dichtbij 
De door ons opgehaalde goede voorbeelden laten een rode draad zien, 
eigenlijk twee rode draden… 
1. Daar waar in organisaties het werken met vrijwilligers goed loopt, is 

dat in de regel niet omdat het in de organisaties geborgd is. Het 
vrijwilligerswerk loopt vooral goed omdat de coördinator er zo veel 
enthousiasme, doorzettingsvermogen en arbeid aan besteedt. Het 
vrijwilligerswerk is dus vooral persoonsafhankelijk en doorgaans niet 
goed geborgd. Er is in de organisatie op strategisch niveau niet echt 
ruimte gemaakt voor het werken met vrijwilligers/vrijwilligerswerk. 

 
2. Daar waar het werken met vrijwilligers binnen organisaties als vanzelf 

gaat, worden de vrijwilligers gezien en gehoord en mogen/kunnen ze 
bijdragen op een manier die voor hun past.  

 
 
TOOLS beschikbaar 
• Profiel contactpersoon netwerk 
• Voorwaarden stimuleringsbudget netwerken 
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• Waarom lid worden van AGORA? 
• Intervisie contactpersonen 
• Visie en missie AGORA 
• Uitwerking van netwerken 


